
 
 

 

 

 

ДО 

ЕЛЕНА ЗАХАРИЕВА – ЧЕЪРМЕН НА ИНЪР УИЙЛ ДИСТРИКТ 248 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ИНЪР УИЙЛ ДИСТРИКТ 248 

 

Относно: Провеждане на първото в България Рали на Д248 – 24 и 25 септември 2021 г. 
 
 

Уважаема Чеърмен Захариева, 

Уважаеми членове на ИК, 

Остава по-малко от месец до срещата на приятелките от Дистрикта на първото в 

България Рали. За ИУК „Варна Еуропеа“ е радост и отговорност да организират това 

мероприятие и въпреки ваканционното настроение и отпуските, работим усилено, за 

да организираме едно запомнящо се събитие. 

С настоящото писмо искаме да ви уведомим на какъв етап е организацията като 

дейности и цени за участие,както и да получим потвърждение, за да направим 

необходимите резервации 

1. Настаняване 

В разгара на сезона ограниченият персонал на хотелите е доста натоварен, но въпреки 

това посетихме и получихме оферти за нашето мероприятие. Избрахме хотел „Естрея 

Резидънс“ - https://www.hotelestreya.com/bg/ 

Хотелът се намира в спокойния комплекс Св.св. Константин и Елена, заобиколен от 

много зеленина, на няколко минути от плажа. Разполага със спа център с минерална 

вода и винарска изба. Цената е 40 лв. със закуска на човек, настанен в двойна стая и 50 

лв. за единично настаняване. Цената на куверта за гала вечерята е 60 лв. 

Обяд на блок маса с включени напитки - 20 лв.  

2. Дейности 

Подготвяме различни уъркшопи преди обяд и следобяд, по време на които 

приятелките ще научат нови неща за личния си стил, за приготвяне на домашна 

козметика с етерични масла, арт-терапия (рисуване) и ще завършим с танци, които да 

активират още повече женската ни същност. 

https://www.hotelestreya.com/bg/


 
 

 

Цена за участие в уъркшопите – 50 лева (подлежи на корекция, тъй като не сме 

получили материалите, които ще са необходими от всички водещи на ателие) 

3. Гала вечеря 

Очакваме меню и своевременно ще ви го изпратим. Както и в началото на 

организационния процес ви писахме основната ни цел е приятелките да прекарат 

пълноценно време заедно и затова за вечерта сме предвидили само DJ и водещ, с 

помощта на който ще могат гостите постоянно да бъдат ангажирани с различни 

изненади, куизове и разбира се – танци. 

4. Дейности на 26.09. – за тези, които желаят, можем да организираме посещение 

на музей на стъклото в гр. Белослав, намиращ се на брега на Белославското 

езеро с демострация и посещение на подводница музей „Слава“ в 

непосредствена близост – ще уточним допълнително с лични автомобили и 

заплащане на вход на място – около 20лв. 

 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА 
 

 24.09.21, петък 

След 14 ч. Пристигане и настаняване на участниците. Вечеря на свободна 

консумация ( не е включена в цената) 

 25., 09.21събота 

8:00-9:30 ч. Закуска 

9:30– 9:45ч. Откриване на Ралито – кратки приветствия към участниците от Чеърмен 

Захариева и Президента на Варна Еуропеа – Даниела Йорданова 

9:45 – 11:00 Да се погрижим за личния си стил с Ирен Христова 

Ирен е консултант по личен стил, която ще ни даде ценни съвети кои 

цветове, материи и кройки са подходящи за всяка от нас, как да се 

научим да се разделяме със старите си дрехи, за да пуснем новото в 

стила и живота си 

11:00 – 11:15 Кафе пауза 

11:15 – 12:30 Красиви с даровете от природата 

Уъркшоп със Силвия, паст президент 2020/2021, ИУК Добрич, която ще 

ни помогне да си направим домашна козметика с етерични масла и 

природни продукти. 



 
 

 

12:30 – 14:00 Обяд 

14:00 – 16:00 Арт терапия с рисуване – водещ Велина Христова, организатор 

международни връзки 2020/2021 Д248, член на ИУК Добрич 

Живеем в забързано, интересно и несигурно време, в което стресът е 

постоянен наш спътник. Мислите за бъдещето и как да се справим с 

натовареното си ежедневие на майки, съпруги и професионалисти 

препускат постоянно и увреждат здравето ни. Концентрирането на 

вниманието в една дейност успокоява съзнанието, помага на 

организма и мозъка да бъде в релаксирано състояние, в което се 

активират лечебните сили на нашия организъм. 

15:30 – 17:00 Да събудим женската си същност, да раздвижим телата и преживеем 

щастливи емоции с индийски или ориенталски танци. 

Изчакваме потвърждение от водещите 

17:00 -19:30 Свободно време за плаж, разходки и общуване. 

19.30 ...... Гала вечеря 

 26.09.2021, неделя 

8:00 – 9:30 Закуска 

9:30 – 14:00 Освобождаване на стаите, по желание посещение на музей на стъклото 

в гр. Белослав, подводница музей „Слава“ 

Програмата и часовете подлежат на допълнително потвърждение, тъй като много от 

водещите са във ваканция, някои извън България и комуникацията с тях е по-бавна и 

затруднена. 

Надяваме се, че противоепидемичната обстановка в България ще ни позволи да 

проведем това вълнуващо събитие, на което да бъдем заедно. 

Очакваме вашата обратна връзка в кратък срок, поради необходимостта бързо да 

потвърдим резервацията. 

Предварително благодаря! 
 

 
Ваши в ИУ, Даниeла Йорданова 

ИУК Варна Eуропеа Прeзидeнт 2021/2022 


